
 
 

Γερμανία: Μέχρι και 1.000 € πρόστιμο για επικίνδυνη οδήγηση 

Οι Υπουργοί Εσωτερικών των Ομόσπονδων κρατιδίων της Γερμανίας 

αναμένεται την ερχόμενη βδομάδα να εισηγηθούν στους υπουργούς 

μεταφορών την αύξηση των προστίμων για επικίνδυνη οδήγηση. 

Συγκεκριμένα η υπερβολική ταχύτητα, η επικίνδυνη προσπέραση, η μικρή 

απόσταση από τα προπορευόμενα αυτοκίνητα είναι μερικά από τα 

παραπτώματα που έχουν στον στόχο τους. 

Επίσης, όποιος δεν βοηθά ανοίγοντας διάδρομο έκτακτων αναγκών 

(ασθενοφόρα κλπ). Για το συγκεκριμένο θέμα o Υπουργός εσωτερικών του 

κρατιδίου του Μεκλεμβούργου-Δυτικής Πομερανίας, Lorenz Caffier, 

δήλωσε χαρακτηριστικά: "δεν μπορεί κάποιος που εμποδίζει ένα 

ασθενοφόρο να τιμωρείται απλά με 20 €". 

Με δεδομένο μάλιστα ότι οι Υπουργοί της SPD θέλουν να συνδέσουν τα 

πρόστιμα με τα εισοδήματα όσων προβαίνουν σε παραβιάσεις, μπορεί το 

πρόστιμο για υπερβολική ταχύτητα να φθάσει και τα 1.000 € για κάποιον 

με μεγάλο εισόδημα. 

Πηγή: Redaktionsnetzwerk Deutschland 

 
 
 

Δεκέμβριος 2016 

Εκδηλώσεις συλλόγων 
στις γιορτές 

Σάββατο 10 Δεκεμβρίου, 
19.00 στην αίθουσα του 
πνευματικού κέντρου του ΙΝ 
Αγίων Πάντων. Λέσχη 
Επιστημόνων και Σύλλογος 
Κρητών. Διάλεξη με θέμα 
την „Διαχρονικότητα του 
Ελευθέριου Βενιζέλου – 80 
χρόνια μετά το θάνατό του“ 
  
Κυριακή 25 Δεκεμβρίου, 
Σύλλογος Σερραίων 
Μονάχου, στην αίθουσα ΤΟ 
ΣΤΕΚΙ, Forstenrieder Allee 
  
Κυριακή 25 Δεκεμβρίου, 
Ηπειρωτική Κοινότητα 
Μονάχου, Löwenbräukeller  
  
Κυριακή 25 Δεκεμβρίου, 
Σύλλογος Επτανησίων και 
Αιγαίου στην αίθουσα Hotel 
zur Post,  Bodenseestraße 
4A, 81241 München 
  
Παρασκευή 6 Ιανουαρίου, 
Σύλλογος Ελασσονιτών, 
ΣΤΕΚΙ 
  
Σάββατο 7 Ιανουαρίου, 
Σύλλογος Ποντίων 
Μονάχου, Löwenbraukeller 
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    Το μουσικό σύνολο ΝΟΣΤΟΣ του μουσικού σχολείου Αλίμου Αττικής στο τοίχος του Μονάχου 

Σε μια συμβολική κίνηση προχώρησε 

χθες το πρωί το μουσικό σύνολο 

ΝΟΣΤΟΣ του μουσικού σχολείου 

Αλίμου Αττικής στο Μόναχο.  

Μαζί με την Γενική Πρόξενο της 

Ελλάδας στο Μόναχο Παναγιώτα 

Κωνσταντινοπούλου επισκέφτηκαν το 

"τοίχος του Μονάχου" στο Neuperlach 

Süd και με τραγούδια ανέδειξαν την 

ευαισθησία που οφείλει να έχει η 

κοινωνία απέναντι στο "διαφορετικό" 

στην προκειμένη περίπτωση απέναντι 

στους πρόσφυγες.  

 

Απογραφή Στρατευσίμων με Έτος 

Γέννησης 1999 

Ο Ακόλουθος Άμυνας της Ελληνικής 
Πρεσβείας στο Βερολίνο κάνει γνωστό 
ότι οι Έλληνες που γεννήθηκαν το έτος 
1999 (κλάσης 2020) έχουν την 
υποχρέωση να καταθέσουν ή 
αποστείλουν στη Στρατολογική 
Υπηρεσία στην οποία ανήκουν Δελτία 
Απογραφής (ΔΑ) κατά το τρίμηνο 
Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου – Μαρτίου 
2017. 

Παλλάδιον: Γέμισε από φίλους της 
Ελλάδας το Künstlerhaus στη 
συναυλία του σχ.  Αλίμου Αττικής 

 

Έλληνες και γερμανοί φίλοι της 

Ελλάδας ανταποκρίθηκαν στην 

πρόσκληση του Ιδρ. ΠΑΛΛΑΔΙΟΝ και 

παραβρέθηκαν στη συναυλία του 

μουσικού συνόλου ΝΟΣΤΟΣ του 

σχολείου Αλίμου στο Künstlerhaus 

στην Lenbachplatz στο Μόναχο. 

Η χορωδία παρουσίασε τραγούδια των 

μουσικοσυνθετών Ελένης Καραίνδρου 

και Μάνου Χατζιδάκι. 

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε υπό 

την αιγίδα του Ελ. Γεν. Προξενείου. 

Το πρόγραμμα της εκδήλωσης 

παρουσίασε η Φανή Αθέρα ενώ 

χαιρέτισαν η Πρόεδρος του 

ΠΑΛΛΑΔΙΟΥ Βασιλεία Τριάρχη, η Γεν. 

Πρόξενος Παναγιώτα Κωνσταντι-

νοπούλου και ο Αρχιμανδρίτης 

Γεώργιος Σιώμος. 

ΓΕΡΜΑΝΙΑ: H νεολαιίστικη λέξη για 

το 2016 

Ο γνωστός εκδοτικός οίκος 

Langenscheidt-Verlag ανακοίνωσε και 

φέτος την "λέξη της χρονιάς" για τους 

νέους.  

Η "Fly sein" έρχεται από την γλώσσα 

της Hip-Hop και καταλήγει τώρα να 

χρησιμοποιείται  από τους νέους 

λαμβάνοντας το νόημα ότι  κάποιος / 

κάτι jemand oder etwas "geht 

besonders ab" = "έχει ξεφύγει". 

Μια 20μελής κριτική επιτροπή επέλεξε 

τη συγκεκριμένη λέξη, ενώ σε μια 

διαδικτυακή έρευνα είχε προηγηθεί η 

"isso" (ist so = έτσι είναι). 

Στην δεύτερη θέση η επιτροπή επέλεξε 

τη "bae" ("before anyone else"), 

"Hopfensmoothie" για τη  μπύρα και 

"Bambusleitung" για μια αργή 

διαδικτυακή σύνδεση.  

Την προηγούμενη χρονιά η λέξη που 

είχε επιλεγεί ήταν "Smombie" -από το 

συνδυασμό των λέξεων Smartphone 

και Zombie. 

Πηγή: Langenscheidt-Verlag 



Γερμανία: Σχεδόν οι μισοί Γερμανοί δεν κατανοούν το 

εκκαθαριστικό της εφορίας 

Τα ποσοστά των φορολογούμενων στην Γερμανία που 

δηλώνουν ότι δεν κατανοούν το εκκαθαριστικό της εφορίας 

είναι ιδιαίτερα υψηλό αφού στο σύνολο φθάνει το 50%, 

τουλάχιστον σε έρευνα της DWO που δημοσίευσε το 

Focusonline. 

Στις ηλικίες μάλιστα μεταξύ 50-50 ετών το ποσοστό 

ακουμπάει το 60%. 

 

Η βιβλιοθήκη του Αριστοτέλειου Θεσσαλονίκης στις 10 

καλύτερες του κόσμου 

Η 

δράση ΤhessWiki, με την οποία συμμετείχε η βιβλιοθήκη 

του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου στη Θεσσαλονίκη στον 

13ο διεθνή διαγωνισμό IFLA BibLibre International Library 

marketing award 2016, της έδωσε μια θέση ανάμεσα στις 

δέκα καλύτερες βιβλιοθήκες του κόσμου. 

Στον διαγωνισμό πήραν μέρος 26 χώρες με 71 προτάσεις.  
Οι χώρες που διακρίθηκαν με αλφαβητική σειρά: 
1. Αίγυπτος: Egyptian Crafts Festival (2nd edition)  
2. Αυστραλία: Sunshine Coast Libraries Pop Ups!  
3. Αυστραλία: Free-Range Resources Project  
4. Ελλάδα: Thesswiki@  

5. Καναδάς: Vancouver Public Library Inspiration Lab Launch 
Campaign  
6. Κίνα: Tuan Time  
7. Κίνα: Metro-library  
8. Κολομβία: Capture project and loyalty users of public 
libraries through mobile technology in Medellin and its 
metropolitan  
9. Πολωνία: Happening "Read and Run"  
10. Ρωσία: Library prodlёnka  
 

To Thesswiki project πραγματοποιήθηκε στο αναγνωστήριο 

της Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης και έχει ως 

στόχο την ψηφιοποίηση της ιστορίας και του πολιτισμού 

της πόλης της Θεσσαλονίκης από τους ίδιους τους πολίτες, 

μέσω της Wikipedia. «Είναι μία δράση διασύνδεσης του 

ψηφιακού και του φυσικού κόσμου και έχει προεκτάσεις 

πολιτισμού, εκπαίδευσης και ιστορίας». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Όπως και στην περσινή φιλανθρωπική εκδήλωση «Ημέρα 
παραδοσιακών γεύσεων και λιχουδιών» έτσι και φέτος –
αφιλοκερδώς- θα καλύψει το μουσικό πρόγραμμα η 
ορχήστρα «ΗΧΟΧΡΩΜΑΤΑ». 

Υπενθυμίζεται ότι την ημέρα εκείνη Θα προσφερθούν 
γλυκά και πίτες, στην τιμή του 1 € το κομμάτι,  που θα 
ετοιμάσουν τα μέλη των συλλόγων που συνδιοργανώνουν 
την εκδήλωση ενώ δεν θα υπάρχει είσοδος. 

Τα έσοδα της 2ης φιλανθρωπικής εκδήλωσης που θα 
πραγματοποιηθεί στο Μόναχο την Κυριακή 29 Ιανουαρίου 
(Freizeitheim Westend) θα διατεθούν στο Ίδρυμα - 
Ορφανοτροφείο κοριτσιών «Μέλισσα» στη Θεσσαλονίκη. 

Η εκδήλωση είναι μια πρωτοβουλία του «ΔΟΡΥΦΟΡΟΥ» 
και συμμετέχουν: η ενορία του Αγ. Γεωργίου Βέστεντ, οι 
σύλλογοι Ελασσονιτών, Επτανησίων, Ηπειρωτών, 
Θρακιωτών, Κρητών, Μακεδόνων, Ποντίων, Σερραίων, το 
«Ελληνικό Σπίτι Βέστεντ» καθώς και το Multikulturelles 
Jugendzentrum Westend (MKJZ). Φορείς της περιοχής 
Βέστεντ. 
 
Η εταιρεία  farbkopierer-mieten.de 
Φωτοτυπικά Μηχανήµατα - Ιωάννης Παπαγιαννούλας, 089 
37950460 , ανέλαβε τη χορηγία της εκδήλωσης (έξοδα) 
που διοργανώνουμε στις 29 Ιανουαρίου προκειμένου όλα 
τα έσοδα να διατεθούν στο ορφανοτροφείο "Μέλισσα"  

 



Γερμανία: Έρευνα για την βία κατά των εκπαιδευτικών 

στα σχολεία 

Η Ομοσπονδία για την Παιδεία και την Εκπαίδευση στην 
Γερμανία (VBE) που εκπροσωπεί 140.000 εκπαιδευτικούς 
προχώρησε σε έρευνα σχετικά με τη βία στα σχολεία. 

Η έρευνα απευθύνθηκε το διάστημα από 19 Σεπτεμβρίου 
έως 25 Οκτωβρίου σε 1.951 εκπαιδευτικούς, μεταξύ αυτών 
από 500 από τα κρατίδια Nordrhein-Westfalen, Bayern και 
Baden-Württemberg, οι οποίοι διδάσκουν σε γενικά 
σχολεία της χώρας (από 5η έως 12/13η τάξη) 

Εκτίμηση της εξέλιξης της βίας στα σχολεία 

Το 59% των εκπαιδευτικών πιστεύουν ότι η βία στα σχολεία 
τους αυξήθηκε τα τελευταία 5 χρόνια, ενώ μόλις το 4% 
ισχυρίζεται ότι μειώθηκαν τα κρούσματα βίας. Το 36% 
δηλώνει ότι η κατάσταση παρέμεινε όπως είχε. 

Οι εκπαιδευτικοί με μεγαλύτερη ηλικία και κυρίως, οι 
γυναίκες απαντούν θετικά, σύμφωνα με τα στοιχεία της 
έρευνας,   όσον αφορά την αύξηση της βίας σε αντίθεση με 
νεότερης ηλικίας άνδρες συναδέλφους τους. 

Άλλα στοιχεία: 

Το 6% των εκπαιδευτικών δήλωσαν ότι δέχτηκαν σωματική 
επίθεση στο 97% των περιπτώσεων από μαθητές. Μόλις 
στο 9% των περιπτώσεων ασκήθηκε μήνυση. 

Το 21% των εκπαιδευτικών δηλώνει ότι τα τελευταία 5 
χρόνια είχαν στο σχολείου τους κρούσματα σωματικής βίας 
εναντίον συναδέλφων τους. 

Το 23% δηλώνει ότι έγιναν στόχος επίθεσης ψυχικής βίας 
όπως εξύβρισης, απειλής, δυσφήμισης και Mobbing. 

Μόλις το 7% των περιπτώσεων δυσφήμισης 
αντιμετωπίστηκε με μήνυση. Στις περιπτώσεις που η 
ψυχική επίθεση προήλθε από γονείς, αντιμετωπίστηκε 
δικαστικά από το 2% μόνο των εκπαιδευτικών. 

Το 77% πιστεύει ότι το Mobbing εναντίων εκπαιδευτικών 
στο διαδίκτυο έχει αυξηθεί. Το 2% των εκπαιδευτικών που 
συμμετείχαν στην έρευνα ήταν στόχος  Cybermobbing. 

Ευχαριστημένοι από τη διοίκηση του σχολείου όχι όμως, 
από τις κρατικές υπηρεσίες 

Το 72% δηλώνει ικανοποιημένο με τη διεύθυνση του 
σχολείου του για όσα κάνει για την αντιμετώπιση της βίας 
ενάντια στους εκπαιδευτικούς, σε αντίθεση με το 18% που 
δεν δηλώνει ικανοποιημένο. Το υπόλοιπο ποσοστό των 
εκπαιδευτικών δεν απάντησε στην ερώτηση. 

Αντίθετα, μόλις το 22% δηλώνει ικανοποιημένο με την 
κρατιδιακή κυβέρνηση. Επίσης, και στο επίπεδο της 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης, το 57% δηλώνει ότι δεν γίνονται 
αρκετά ενάντια στη βία κατά των εκπαιδευτικών. 

Υπάρχει πρόγραμμα αντιμετώπισης 

Το 44% των ερωτηθέντων εκπαιδευτικών δηλώνει ότι στα 
σχολεία τους υπάρχει συγκεκριμένο σχέδιο για την 
περίπτωση που θα προκύψουν κρούσματα βίας εναντίον 
τους, ενώ το 70% δηλώνει επίσης, ότι η υπάρχει ειδικός 
συναγερμός για περιπτώσεις όπως π.χ. επιθέσεις αμοκ κλπ 
στο σχολείο τους. 

Πηγή: vbe.de 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
  

«Η ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΤΗΣ ΜΑΝ» 
 
Κυκλοφορεί το έντυπο -αφιέρωμα στη διαδρομή των Ελλήνων στη ΜΑΝ 
 

Με πρωτοβουλία του «Δορυφόρου» σε συνεργασία με Έλληνες συνδικαλιστές 
του εργοστασίου (κ.κ. Κρίκη και Στιμονιάρη), καθώς και την υποστήριξη της 
Ελληνικής Κοινότητας Κάρλσφελντ κυκλοφορεί σε έντυπη μορφή αφιέρωμα 

στη ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΤΗΣ ΜΑΝ. 
 

Η έκδοση περιλαμβάνει: το ιστορικό του εργοστασίου, τα στατιστικά των 
Ελλήνων εργατών, μαρτυρίες εργαζομένων, συνδικαλιστών και συνταξιούχων, 
καθώς και φωτογραφίες αρχείου. Για παραγγελίες (δωρεάν) στη διεύθυνση 

doryforos@email.de 

 



Αρχαία Ελληνικά στα Βαυαρικά Γυμνάσια 

 

 
 
Στη Βαυαρία διδάσκονται περίπου 3000 μαθητές και 
μαθήτριες του Γυμνασίου Αρχαία Ελληνικά και 
παράλληλα γνωρίζουν στοιχεία της νεοελληνικής 
γλώσσας και του πολιτισμού της σύγχρονης Ελλάδας.  

Για τους Βαυαρούς εκπαιδευτικούς που διδάσκουν 
Αρχαία Ελληνικά στα Ουμανιστικά Γυμνάσια της 
Βαυαρίας πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 29 Νοεμβρίου 
2016 στους χώρους του Βαυαρικού Υπουργείου 
Παιδείας επιμορφωτικό σεμινάριο με θέμα «„Graeculi? 
Was Europa den Griechen schuldet.“» και εισηγητή τον 
καθηγητή Karl-Wilhelm Weeber του Πανεπιστημίου 
Wuppertal.  

Το σεμινάριο αυτό διοργάνωσαν από κοινού το 
ελληνικό πολιτιστικό Ίδρυμα «ΠΑΛΛΑΔΙΟΝ» και το 
Βαυαρικό Υπουργείο Παιδείας στο πλαίσιο του 
προγράμματος «Ελλάδα-τότε και τώρα». Ένας από τους 
βασικούς στόχους αυτού του προγράμματος είναι η 
διεύρυνση και εμβάθυνση των γνώσεων των Βαυαρών 
εκπαιδευτικών και των μαθητών τους στα Νέα Ελληνικά 
και στον πολιτισμό της σύγχρονης Ελλάδας.  

Για την επίτευξη του στόχου αυτού πραγματοποιούνται 
επιμορφώσεις για τους Βαυαρούς εκπαιδευτικούς και 
ανταλλαγές επισκέψεων Ελλήνων και Βαυαρών 
μαθητών. 

 

ARD: Οι παγίδες με τους «πωλητές» στο Media Markt και Saturn 
 

Στην εκπομπή «Verbraucherfalle», του πρώτου κρατικού 
καναλιού της Γερμανίας ARD παρουσιάστηκαν 
"παγίδες" που υπάρχουν στα δυο μεγαλοκαταστήματα 
Media Markt και Saturn για τους καταναλωτές. 

Συγκεκριμένα, ιδιαίτερα στην προ χριστουγεννιάτικη 
περίοδο στα καταστήματα αυτά, πολλές εταιρείες 

 

τοποθετούν δικούς τους πωλητές. Οι συγκεκριμένοι 
πωλητές δεν διακρίνονται από τους πωλητές του ίδιου 
του καταστήματος και πλησιάζουν αμέσως τον πελάτη, 
οδηγώντας τον στα εμπορεύματα της δικής τους 
εταιρείας (στην εκπομπή της Samsung). 

Το φαινόμενο των πωλητών των εταιρειών είναι νέο και 
εξυπηρετεί τα καταστήματα, καθώς μειώνουν το δικό 
τους προσωπικό σε μια εποχή που δέχονται επίθεση 
από το διαδικτυακό εμπόριο. 

 Πως μπορούμε να εντοπίσουμε τους συγκεκριμένους 
πωλητές; Από το ντύσιμό τους (είναι συνήθως καλύτερο 
από αυτό των πωλητών των καταστημάτων) και δεν 
φέρουν κονκάρδα με το όνομά τους. 

 

 

 



Γερμανία: Πόσο χρονών είναι τα ΙΧ και πόσα χλμ ανά κρατίδιο 
 
 
Μέσος όρος χιλιομέτρων ετησίως  
Στο Μεκλεμβούργο –Δυτική Πομερανία ο μέσος όρος 
χλμ των Ι.Χ. ετησίως είναι 13.742 δηλαδή 1.300 χλμ 
περίπου περισσότερο από τον 
παγγερμανικό μ. ο. 
Τα λιγότερα χιλιόμετρα διανύουν τα Ι.Χ. στο Αμβούργο 
και στο Βερολίνο. 

Μέσος όρος ηλικίας Ι.Χ. 
Η Βρέμη έχει τα αυτοκίνητα με το μεγαλύτερο μέσο όρο 
«ηλικίας» που είναι 10 χρονών. 
Αντίθετα στη Βαυαρία ο μέσος όρος ηλικίας είναι 8,7 
χρονών 

1 Mecklenburg-Vorpommern 13.742 

2 Rheinland-Pfalz 13.267 

3 Schleswig-Holstein 13.262 

4 Niedersachsen 13.015 

5 Sachsen-Anhalt 12.946 

6 Brandenburg 12.922 

7 Saarland 12.665 

8 Thüringen 12.652 

9 Sachsen 12.551 

10 Bayern 12.509 

11 Hessen 12.504 

- Deutschland 12.437 

12 Baden-Württemberg 12.324 

13 Nordrhein-Westfalen 12.297 

14 Bremen 12.145 

15 Hamburg 10.697 

16 Berlin 10.256 

1 Bremen 10,0 

2 Berlin 9,6 

 
Schleswig-Holstein 9,6 

4 Niedersachsen 9,4 

5 Nordrhein-Westfalen 9,3 

 
Rheinland-Pfalz 9,3 

7 Mecklenburg-Vorpommern 9,2 

 
Saarland 9,2 

9 Sachsen-Anhalt 9,1 

 
Hamburg 9,1 

 
Brandenburg 9,1 

- Deutschland 9,1 

 
Sachsen 9,1 

13 Hessen 8,9 

 
Thüringen 8,9 

 
Baden-Württemberg 8,9 

16 Bayern 8,7 

 



Το στεγαστικό πρόβλημα του Λυκείου Μονάχου 
 
Η αναζήτηση νέας στέγασης του Λυκείου Μονάχου 
προκάλεσε ανακοινώσεις τόσο από πλευράς του 
Συλλόγου Γονέων μονάχου όσο και από πλευράς του 
Γραφείου Συντονιστή Εκπαίδευσης του Ελληνικού 
Γενικού Προξενείου στο Μόναχο. 
 
Η ανακοίνωση/δελτίο τύπου του Συλλόγου Γονέων 
Μονάχου   
 

Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων Μονάχου 
Δελτίο τύπου 
Σαράντα μέρες έχουν περάσει  από το έγγραφο του 
συλλόγου μας προς τις αρμόδιες τοπικές αρχές 
(Γραφείο Εκπαίδευσης, Προξενείο Μονάχου) σχετικά 
με  την μετεγκατάσταση του Λυκείου και 2ου 
Γυμνασίου Μονάχου και ακόμα καμία απάντηση ή 
τοποθέτηση Δημόσια ή προς τον Σύλλογο μας δεν 
έγινε. Αποτέλεσμα  είναι οι 550 άμεσα 
ενδιαφερόμενοι μαθητές και  οι οικογένειές τους που 
φοιτούν στα παραπάνω σχολεία  αλλά και ολόκληρη 
η παροικία να μην γνωρίζει τι γίνεται και οι τοπικές 
αρχές να τηρούν  <<σιγή ιχθύος>>. 
Πιστεύουμε πλέον ότι τα χρονικά περιθώρια και η 
υπομονή μας  έχουν εξαντληθεί. 
Καλούμε λοιπόν δημόσια,  τους επικεφαλής των 
αρμοδίων τοπικών αρχών, Συντονιστικού Γραφείου 
και του Γενικού Προξενείου Μονάχου, ως οφείλουν,   
να μας ενημερώσουν άμεσα και  με κάθε 
λεπτομέρεια, τι έχουν κάνει, σε ποιο σημείο 
βρισκόμαστε και τι οδηγίες έχουν για το θέμα αυτό. 
Να θυμίσουμε ότι μόλις 244 μέρες απομένουν  μέχρι 
την 31η  Ιουλίου 2017  που τα δυο σχολεία θα πρέπει 
να μετακομίσουν. Περιμένουμε και μετράμε 
αντίστροφα ……… 
Το Δ.Σ. 
30/11/2016 
 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΟΝΑΧΟΥ 
Ανακοίνωση 

Με αφορμή το «δελτίο τύπου» της 30-11-2016 του 
φερομένου ως Δ.Σ. του Συλλόγου Γονέων και 
Κηδεμόνων Μονάχου και προς αποφυγή δημιουργίας 
αναληθών εντυπώσεων έχουμε να κάνουμε τις εξής 
παρατηρήσεις: 

1. Κανονικά το Γραφείο Εκπαίδευσης δεν 
απαντά σε ανώνυμες εγκλήσεις ή αιτιάσεις, διότι 
αυτή η τακτική έχει αποδειχθεί ότι οδηγεί σε αέναη 
αλληλογραφία με αγνώστους που κανείς ποτέ δεν 
γνωρίζει ποια συμφέροντα ενδέχεται να 
εκπροσωπούν. Επίσης, καταρχήν το Γραφείο 
Εκπαίδευσης δεν αναμειγνύεται σε θέματα 
λειτουργίας συλλογικών οργάνων των γονέων. 
2. Από έγγραφα που έχουν περιέλθει στην 
υπηρεσία μας ο ανωτέρω σύλλογος έπαψε να 
υφίσταται εδώ και δύο μήνες, αφότου παραιτήθηκε 

η πλειοψηφία των μετεχόντων στο Δ.Σ. Και μόνο για 
λόγους ηθικής τάξης θα ήταν ενδεδειγμένο  κάποιοι 
να είναι περισσότερο προσεκτικοί στη χρήση των 
τίτλων συλλογικών οργάνων. 
3. Σε μέλη του ανωτέρω Δ. Σ. ο Συντονιστής 
Εκπαίδευσης έχει αποστείλει γραπτή προσωπική 
απάντηση, εκλαμβάνοντας ως δικαιολογημένη την 
ανησυχία τους ως γονείς. Δεν καταλαβαίνουμε 
όμως γιατί αυτή η απάντηση να μην θεωρείται 
«απάντηση». Αυτό εννοείται ως «σιγή ιχθύος»; 
4. Η λειτουργία του Γραφείου Εκπαίδευσης 
στηρίζεται στις αρχές της διαφάνειας, της 
οργάνωσης και της συστηματικής αντιμετώπισης 
κάθε ζητήματος. Από την αρχή επιδιώξαμε την 
αγαστή συνεργασία με όλα τα συλλογικά όργανα σε 
πνεύμα συνεργασίας και συμπαράταξης για την 
επίλυση κοινών προβλημάτων με κριτήρια την ορθή 
λογική και το μέτρο του δυνατού. Με το Δ.Σ. του 
ανωτέρω Συλλόγου, όσο τηρούνταν η αρχή της 
αντιπροσωπευτικότητας, ο Συντονιστής 
Εκπαίδευσης συζήτησε πολλάκις τα θέματα της 
λειτουργίας των σχολείων στο Μόναχο. Δεν 
ισχυρίστηκε ποτέ ότι είναι εύκολη υπόθεση η 
εκμίσθωση διδακτηρίων υπό συνθήκες οικονομικής 
δυσπραγίας. Για το λόγο αυτό και ζήτησε τη 
βοήθεια του ανωτέρω συλλόγου στην ανεύρεση 
διδακτηρίου. Έλαβε την αποστομωτική απάντηση 
ότι αυτό ήταν δική του αρμοδιότητα. Οι συζητήσεις 
αυτές κρίνονται εκ των υστέρων μάλλον ως 
ατελέσφορες. 
5. Αν το ανωτέρω Δ.Σ. είχε πραγματική 
επικοινωνία με τους γονείς του Μονάχου που 
προθυμοποιήθηκαν να μας υποδείξουν κτήρια 
κατάλληλα για διδακτήρια θα γνώριζε ότι αυτή τη 
στιγμή διατίθενται π.χ. στο Obersendling τρία 
τουλάχιστον διδακτήρια για τα οποία δεν χρειάζεται 
να γίνει καμία απολύτως μετατροπή, εκμισθώνονται 
άμεσα (ab sofort) και τα οποία το Γενικό Προξενείο 
βολιδοσκοπεί. Θα θέλαμε μάλιστα εδώ δημόσια να 
εκφράσουμε τις ευχαριστίες μας στη σχολική 
επιτροπή του 2ου Δημοτικού που μας ανακοίνωσε 
ότι έχει ήδη βρει διδακτήριο για ενδεχόμενη 
μεταστέγαση του σχολείου η οποία και θα 
υλοποιηθεί κατά το σχολικό έτος 2019-2020. Αυτό 
εννοούμε εμείς ως έμπρακτο ενδιαφέρον για το 
μέλλον των σχολείων μας. Όσοι πάλι κάθονται 
άπρακτοι μετρώντας απλώς αντίστροφα το χρόνο, 
δεν νομίζουμε ότι στο τέλος της αντίστροφης 
μέτρησης θα παρακολουθήσουν κάποια εκτόξευση. 
Παρακαλούνται να προσεδαφιστούν το 
συντομότερο δυνατό. 

 
Ο Συντονιστής Εκπαίδευσης Μονάχου



Άρθρο της Münchner Merkur (30.11.) για το σχολείο του              Τελείωσε η υπόθεση ελληνικό σχολικό κτίριο ; 
Μονάχου 
 

 
Την σταδιακή αλλά σταθερή αποχώρηση των 
μηχανημάτων της κατασκευαστικής εταιρείας 
περιγράφει το άρθρο της Münchner Merkur που 
δημοσιεύτηκε στις 30.11. 
 
Το άρθρο επαναλαμβάνει ότι το κόστος κατεδάφισης 
το αναλαμβάνει η ελληνική πλευρά και ότι στο 
συγκεκριμένο οικόπεδο θα χτιστεί δημόσιο σχολείο. 
 
Ο Δήμος δεν έχει καμία πληροφορία όσον αφορά την 
προσφυγή της ελληνικής πλευράς επισημαίνει η 
αρθρογράφος.  
 

 

Ο Δορυφόρος άμεσα και από την πρώτη στιγμή που 
ξεκίνησαν οι εξελίξεις ενημέρωνε μέσα από τις 
ιστοσελίδες του και τα κοινωνικά του δίκτυα τον 
Ελληνισμό της Μονάχου και της Γερμανίας γενικότερα. 
 
Η απόφαση του Δήμου είναι γνωστή. Αν, πως και πότε η 
ελληνική πλευρά θα καταθέσει προσφυγή δεν είναι 
γνωστό. 
 
Το άρθρο του -γνωστού στην παροικία- δημοσιογράφου 
της ΕΡΤ Γιώργου Παππά στην Berliner Morgenpost στο 
οποίο γίνεται αναφορά στην επίσκεψη του Υπουργού 
Εξωτερικών της Γερμανίας Steinmeier στην Αθήνα 
αφήνει ανοιχτό ένα παράθυρο μιας νέας εκδοχής. 
 
Μια εκδοχή που ταυτίζεται με τις πληροφορίες του 
«Δορυφόρου» που θέλουν την γερμανική πλευρά να 
προτείνει μια λύση σε επίπεδο ομοσπονδιακής 
κυβέρνησης . 
 
 

H συντακτική επιτροπή του Δορυφόρου 
αποφάσισε σε τακτά χρονικά διαστήματα 
να κυκλοφορεί τις βασικότερες ειδήσεις 

για την περιοχή σε έντυπη μορφή 
ανταποκρινόμενη σε πολλά αιτήματα 
φίλων που δεν έχουν πρόσβαση στο 

διαδίκτυο.  
Σε όσους επιθυμούν μπορούμε να 

στέλνουμε το έντυπο με το ταχυδρομείο 
(χωρίς κόστος) 

 
 



«Οι πατρίδες των Ελλήνων» στο … Μόναχο 

 
 

 
 

Στην κατάμεστη αίθουσα της Φιλαρμονικής στο Gasteig, στο Μόναχο, βρέθηκε την Πέμπτη βράδυ 
πλήθος Ελλήνων και Γερμανών για να απολαύσουν μια εκπληκτική μουσικοιστορική αναφορά στις 
(χαμένες) πατρίδες των Ελλήνων. Η πατρίδα είναι συνώνυμο του τόπου, μπορεί να είναι κι αίσθημα. 
Οι πατρίδες των Ελλήνων είναι και τα δυο. 
 
Ο συνθέτης Αλέξανδρος Καρόζας παρουσιάζει στο κοινό με έναν μοναδικό τρόπο την ιστορία του 
ξεριζωμού τόσο του Ποντιακού πληθυσμού όσο και των Ελλήνων της Σμύρνης. Η ορχήστρα 
Εστουδιαντίνα Νέας Ιωνίας, υπό την διεύθυνση του Ανδρέα Κατσιγιάννη, δείνει με τη μουσική του 
μια ιδιαιέτερη δραματική. Ταυτόχρονα υπάρχουν στιγμές σιωπής και εγρήγορσης. Οι καταπληκτικές 
φωνές των γνωστών ερμηνευτών Κώστα Μακεδόνα, Μπάμπη Τσέρτο, Δημήτρη Μπάση (μόνο στο 
Μόναχο) και της Μελίνα Ασλανίδου συνοδεύουν με τον δικό τους καταπληκτικό τρόπο την 
ορχήστρα. Όλοι τους έχουν ρίζες από την Μικρά Ασία, τον Πόντο και την Μαύρη Θάλασσα. 
 
Το ρεπερτόριο εξίσου αξιόλογο: Ποντιακή, μικρασιάτικη, πολιτική και βυζαντινή μουσική καθώς και 
ρεμπέτικα και σμυρναϊκα ακούσματα. Επίσης, δικές τους προσωπικές και γνωστές επιτυχίες. 
 
Στο σύνολό της, μια καταπληκτική, άκρως συγκινιτική, βραδυά, στην οποία ταυτόχρονα δεν 
απουσίαζε το κέφι και το μεράκι του Έλληνα. 
 
Μαρία Μπουτσώλη (Δορυφόρος) 
 



 
 
 

 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Γερμανία: Τα κινητά, ο συχνότερος κίνδυνος δυστυχήματος 

 

 

 
 

Πριν λίγα χρόνια ήταν το αλκοόλ, ο μεγαλύτερος κίνδυνος σοβαρού αυτοκινητιστικού 
δυστυχήματος. 
Τα έξυπνα τηλέφωνα (Smartphones) και τα συστήματα πλοήγησης (Navigationssysteme) πήραν 
πλέον σταθερά την πρωτιά. 
 
Αυτό προκύπτει από έρευνα του ασφαλιστικού φορέα Allianz Deutschland. 
 
Η Allianz Deutschland  εξέτασε τον κατάλογο των  πελατών της και κατέγραψε τα "μεγάλα 
δυστυχήματα", δηλαδ ή αυτά με οικονομική ζημιά άνω του ενός εκατομμυρίου ευρώ που, συνήθως, 
συνοδεύεται από θανάτους ή σοβαρούς τραυματισμούς. 
 
Το αποτέλεσμα της έρευνας. 
Σε κάθε 10ο μεγάλο αυτοκινητιστικό δυστύχημα στην Γερμανία η προσοχή του οδηγού ήταν 
αποσπασμένη αλλού. Έτσι, ο αριθμός τους ήταν μεγαλύτερος από εκείνο των οδηγών που 
προκάλεσαν μεγάλα δυστυχήματα υπό την επήρεια του αλκοόλ. 
Με βάση τα στοιχεία, κατέληξαν ότι στην Γερμανία σκοτώνονται 346 άνθρωποι από απόσπαση της 
προσοχής και 256 από την επήρεια του αλκοόλ. 
Κάθε δεύτερος οδηγός χρησιμοποιεί το κινητό τηλέφωνο στη διάρκεια της οδήγησης χωρίς 
μεγάφωνο. 
 
Οι άνδρες μιλούν περισσότερα στα κινητά 
Οι άνδρες μιλούν  περισσότερο, αλλά επίσης χρησιμοποιούν τα κινητά τους για άλλες εφαρμογές 
(π.χ. αποστολή μηνυμάτων), ιδιαίτερα όσοι βρίσκονται σε επαγγελματικό ταξίδι. Ιδιαίτερη 
εντύπωση προκάλεσε στον εκπρόσωπο της Allianz, Christoph Lauterwasser, το γεγονός ότι πάρα 
πολλοί χρησιμοποιούν το κινητό στο χέρι παρότι έχουν μεγάφωνο. 
 
Μέρος της έρευνας δημοσίευσε η εφημερίδα tageszeitung TZ 


